Jaarverslag Commissie Zwemmen 2019-2020

Inleiding
Seizoen 2019-2020 zit er bijna weer op. Het was een super jaar met mooie sportactiviteiten. Dit
verslag kan daar maar een deel van weergeven. De werkelijkheid is natuurlijk veel dynamischer.
Team
Zoals bekend kan een vereniging alleen maar bestaan dankzij de inzet van haar vrijwilligers. Langs
deze weg wil ik allereerst alle vrijwilligers zeer bedanken voor hun inzet, tijd en moeite. Speciale
dank voor Wendel, Judith, Rudina, Jolanda, Inge, Alice, en Olga voor jullie inzet voor alle trainers
overleggen, vele mailtjes, app-jes, telefoontjes, organisatie van uit- en thuiswedstrijden mogelijk te
maken. Bijzondere aandacht gaat uit naar Karin Brienesse die haar kennis en kunde met onze
zwemmers wil delen door af en toe mee te kijken aan het bad. We leren allemaal van haar expertise.
Zonder jullie was het allemaal niet gelukt, dankjewel daarvoor. Daarnaast bedank ik natuurlijk onze
leden die ons het vertrouwen gaven.
Competitie & wedstrijden
Vorig seizoen zijn we naar de D1 competitie gepromoveerd. Vooruitziend hebben we op 14 maart
onze laatste competitie wedstrijd. Het ziet er naar uit dat we in de middenmoot staan en ook
komend seizoen uit mogen komen in de D1. Well Done!
In december 2019 is er door aantal zwemmers aan het Weihnachtsgala in Braunschweig
deelgenomen. De zwemmers kwamen met veel edelmetaal om de nek weer naar Friesland gereden.
Het was een zwaar, maar erg leuk en leerzaam weekend.
Leden
Het aantal leden in dit seizoen is licht gestegen. Dat is erg positief en daar zijn we maar wat trots op!
De REZ groep is erg groot te noemen, daar komt ook de doorstroom naar de J-selectie vandaan.
Trainingen
De trainingen voor de dinsdagmorgen worden door de trainers op basis van carrousel ingevuld. Wij
zien hierdoor dat de trainerstaken minder zwaar worden ervaren en niet onbelangrijk er zijn meer
zwemmers op dit vroege tijdstip. We willen dit ook voor de zaterdagochtend gaan invoeren.
Website
De website is actueel gemaakt en wordt regulier onderhouden.
Missie en Visie
Voor de jongere zwemmers willen we het aantal wedstrijden voor het komend jaar uitbreiden.
Ook willen we in de D1 competitie blijven, het aantal leden vergrootten en bovenal plezier met
elkaar hebben in en naast het bad!
Bedankt voor jullie vertrouwen.
Henry Kip
Voorzitter Commissie Zwemmen Neptunia’24

